
Contact Lens User Experience™ 
CLUE™ Zestawienie Ocen

Nowe dane kliniczne dotyczące innowacji od  ACUVUE OASYS®

W badaniu klinicznym
TM

przewyższa DAILIES TOTAL1® w komforcie, 
jakości widzenia i posługiwaniu się soczewkami1 
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 Doskonałe właściwości użytkowe ACUVUE OASYS® 1-Day mogą 
wpłynąć pozytywnie na satysfakcję i lojalność nowych użytkowników

√ Wszystkie soczewki kontaktowe marki ACUVUE® posiadają filtr UV klasy 1 lub 2, który pomaga chronić rogówkę i wnętrze gałki 
ocznej przed transmisją szkodliwego promieniowania UV. Soczewki kontaktowe z filtrem UV NIE zastępują okularów 
przeciwsłonecznych z filtrem UV, gdyż nie zakrywają całkowicie oczu i okolic wokół nich. Transmisja promieniowania UV mierzona 
dla soczewek o mocy -1,00D. 1. Dane firmy JJVC 2016. Dwa randomizowane, maskowane badania kliniczne w układzie 
naprzemiennym przy użyciu kwestionariusza Contact Lens User Experience (CLUE) wykazały statystyczną przewagę w komforcie, 
jakości widzenia i posługiwaniu się soczewkami kontaktowymi (**n = 119 i *n = 276). 2. Dane firmy JJVC  2015. Tygodniowe, 
randomizowane, maskowane badanie kliniczne w układzie naprzemiennym z wydaniem soczewek diagnostycznych (n=119) 
użytkownikom miękkich soczewek kontaktowych w USA. Wszystkie kalkulacje preferencji zostały przeprowadzone na grupie tych, 
którzy wykazali preferencję. W całej grupie badanych tylko 21% nie miało żadnych preferencji. ACUVUE®, ACUVUE OASYS® i HydraLuxeTM

są znakami towarowymi firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa © Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o. 2016. 
DAILIES TOTAL1® jest znakiem towarowym firmy Novartis AG. TRIT/2016/08/7712

TM

zapewnia ponadprzeciętne doświadczenia1
w noszeniu soczewek Twoim pacjentom

Nowość2:1
ogólna preferencja 

w porównaniu 
do Dailies Total1®2

 

ACUVUE OASYS® 1-Day
Technologia Zintegrowanej Łzy

wybór
pacjenta

użytkowanie

ochrona

zakres

2:1 - ogólna preferencja w porównaniu do Dailies Total1®2
- Preferowane w komforcie 2:1
- Preferowane w jakości widzenia 2:1
- Preferowane w posługiwaniu się soczewką 4:1

Preferowane pod względem łatwości zdejmowania 5:1 
w porównaniu do Dailies Total1®2

filtr UV klasy 1√

od -12,00D do +8,00D
średnica: 14,3 mm

brak filtra UV

od -12,00D do +6,00D
średnica: 14,1 mm

Dailies Total1®
Gradient uwodnienia
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